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Откъде идваме? Кои сме? Накъде отиваме?

„Откъде идваме? Кои сме? Накъде отиваме?“ (D’où venons-
nous? Que sommes-nous? Où allons-nous?) – това е ембле-
матична творба на Гоген, репродукция на която виждаме 
върху корицата на една нова книга, издадена в началото 
на годината. Тези три въпроса са и нейно мото. В центла-
ната част на картината изпъква мъж, който откъсва плод. 
Той символизира стремежа към познание на тайните от 
мирозданието. Какви са тези тайни, които авторите Тодор 
Николов и Дочо Дочев искат да ни разкрият в новото загла-
вие на издателство „Захари Стоянов“ „Импресии от еволю-
цията: трудният път на хоминидите“?

Върху 343 страници е разказана завладяващата история 
на човешкото семейство. Текстът е съставен от следните 
глави: „Предговор“, „Родословните корени на хомини-
дите“, „След първите стъпки дългият път продължава“, 
„Човекът е човек тогава, когато е на път!“, „Епилог“. 
Главите от основния текст съдържат редица раздели, някои 
от които внасят специфични акценти върху общата кар-
тина. Богато илюстрирано (съдържа 167 фигури – карти, 
рисунки, снимки, схеми, таблици, колажи), това издание, 
въпреки че няма претенции за научна монография, е осно-
вано на прецизни научни резултати, получени от плеяда 
най-видни палеоантрополози от нашето съвремие и мно-
жество публикации (цитирани са 146 източника – 36 загла-
вия на кирилица, 145 на латиница и един интернет адрес). 
Приложен е терминологичен речник, съдържащ 84 терми-
на, както и 9 страници резюме на английски език.

С характерния увлекателен изказ на акад. Николов и за-
бележителните илюстрации на д-р Дочев авторите успяват 
да осветлят основните етапи от интересната и вълнуваща 
еволюцията на нашите прадеди – семейство Hominidae, на-
шето семейство. Съдържанието е така структурирано, че да 
отрази сложния процес на появата на първите хоминиди, 
тяхното динамично развитие в пространството и времето 
до тяхното разселване по цялата Земя. Анализът на изклю-
чително богатия фосилен материал е направен в светлина-
та на съвременната синтетична теория на еволюцията и на 
основата на фундаменталните принципи на палеонтология-
та и палеоантропологията.

След като ни превеждат през хиляди и милиони го-
дини назад във времето, за да си отговорим на въпросите 
„Откъде идваме?“ и „Кои сме?“, авторите търсят отговор и 
на последния въпрос от мотото на тяхната книга – „Накъде 

отиваме?“. Разглеждайки перспективите пред съвремен-
ните представители на Homo sapiens, се подчертава, че ал-
труистичното поведение, унаследено от предшестващите 
етапи на еволюцията, е сред най-големите достойнства на 
човека днес. В тази насока са дадени редица примери и на-
правени послания, които трябва да бъдат чути.
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